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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ihmisoikeuksien alivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 
(CEDAW) sekä sen valinnaisen pöytäkirjan,

– ottaa huomioon YK:n julistuksen naisten ja lasten suojelusta hätätilanteissa ja aseellisissa 
selkkauksissa sekä turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1325 (2000) ja 1820 (2008),

– ottaa huomioon EU:n suuntaviivat naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin 
kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta,

– ottaa huomioon asiakirjan "Toiminta-asiakirja EU:n ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta 
ihmiskaupan vastaisen toiminnan alalla: Tavoitteena EU:n maailmanlaajuinen toiminta 
ihmiskaupan torjumiseksi",

– ottaa huomioon Euroopan komission naisten peruskirjan,

A. katsoo, että naisten oikeuksista, jotka on tunnustettu kansainvälisissä yleissopimuksissa ja 
oikeusperiaatteissa, pitäisi järjestelmällisesti tehdä kaikkien kahdenvälisten suhteiden 
kulmakivi, erityisesti sellaisten kolmansien maiden kohdalla, joiden kanssa EU on 
allekirjoittanut assosiaatio- ja yhteistyösopimuksia;

B. katsoo, että mitkään poliittiset, uskonnolliset tai kulttuuriset syyt eivät oikeuta naisten 
syrjintää;

C. korostaa, että ei voida hyväksyä, että seksuaalista väkivaltaa käytetään edelleen 
sodankäyntitaktiikkana joukkoraiskauksien, ihmiskaupan ja muunlaisen naisten ja lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön muodossa konfliktialueilla ympäri maailmaa;

D. toteaa, että naiset ovat usein avainasemassa sodanjälkeisessä rauhanrakentamisessa, 
mukaan lukien konfliktien ratkaisemisessa, sovittelussa ja jälleenrakennusprosessissa;

1. suhtautuu myönteisesti Euroopan komission naisten peruskirjaan, jolla edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa sekä EU:n että kansainvälisellä tasolla, sekä EU:n 
toimintasuunnitelmaan sukupuolten tasa-arvosta ja naisten vaikutusvallan lisäämisestä 
kehitysyhteistyössä vuosille 2010–2015, ja kehottaa tehostamaan toimia sukupuolten tasa-
arvoa ja odottavien äitien terveyttä koskevien vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi;

2. pyytää, että naisten oikeudet otetaan paremmin huomioon kaikissa ulkoisen toiminnan 
politiikoissa ja rahoitusvälineissä, jotta voidaan lisätä tasa-arvon valtavirtaistamista 
maantieteellisillä ja aihekohtaisilla ohjelmilla sekä koordinoida välineet paremmin; 

3. toistaa, että naisten oikeuksien pitäisi olla tärkeä osa EU:n käymää 
ihmisoikeusvuoropuhelua ja EU:n poliittista vuoropuhelua niiden kolmansien maiden 
kanssa, joiden kanssa on allekirjoitettu yhteistyö- tai assosiaatiosopimuksia, näiden 
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sopimusten ihmisoikeuslausekkeiden mukaisesti; kehottaa komissiota ja neuvostoa 
ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin siinä tapauksessa, että näitä säännöksiä 
rikotaan;

4. kehottaa komissiota ja neuvostoa näin ollen kannustamaan kolmansia maita säätämään 
nimenomaisesti naisten oikeuksista lainsäädännössään sen takaamiseksi, että näitä 
oikeuksia kunnioitetaan, ja ottamaan käyttöön sukupuolisensitiivisiä politiikkoja ja 
mekanismeja, jotta naiset voivat osallistua tiiviimmin päätöksentekoon julkisessa 
elämässä, oli kyse politiikasta, taloudesta tai yhteiskunnasta;

5. kehottaa komissiota tekemään naisten oikeuksista keskeisen kysymyksen 
ehdokasvaltioiden kanssa käytävissä neuvotteluissa, ja muistuttaa, että Turkilta vaaditaan 
näkyviä ja konkreettisia tuloksia yhdenvertaisuuden periaatteen ja naisten oikeuksien 
kunnioittamisen soveltamisesta;

6. painottaa, että poliittisen vuoropuhelun tavoitteisiin olisi kuuluttava myös kaikista 
CEDAW:ia koskevista varauksista luopuminen ja se, että kaikki kumppanivaltiot 
ratifioivat yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan;

7. tunnustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen 
(EIDHR) myönteisen vaikutuksen naisten oikeuksien ja naisten oikeuksien puolustajien 
suojelemisessa, ja suhtautuu myönteisesti alueellisiin ja aihekohtaisiin kampanjoihin, 
jotka ovat naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevien EU:n suuntaviivojen 
mukaisia ja jotka koskevat konfliktialueilla oleviin naisiin kohdistuvaa seksuaalista 
väkivaltaa, pakkoavioliittoja ja varhaisessa iässä solmittuja avioliittoja, naisten 
sukuelinten silpomisia ja naisten osallistumista demokratiakehitykseen;

8. kehottaa komissiota kuitenkin käyttämään välinettä edelleen kaikkien naisiin kohdistuvan 
väkivallan muotojen käsittelemiseen sekä toimenpiteiden kehittämiseen naisten 
oikeuksien ja heidän yhteiskunnallisen asemansa vahvistamiseksi;

9. muistuttaa, että 29. huhtikuuta 2004 annettu neuvoston direktiivi 2004/81/EY 
oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat 
joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, ja 18. kesäkuuta 2009 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY maassa laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä 
koskevista vähimmäisvaatimuksista ovat hyödyllisiä välineitä ihmiskaupan uhrien 
suojelemiseen ja ne olisi pantava kokonaisuudessaan täytäntöön;

10. painottaa, että lasten, erityisesti tyttöjen, rekisteröimättä jättäminen on ensimmäinen kerta, 
kun heidän oikeuksiaan rikotaan; kehottaa komissiota näin ollen tukemaan tarvittaessa 
syntymien rekisteröintiä kolmansissa maissa;

11. tunnustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen ja 
muiden välineiden roolin kolmansien maiden demokratiakehityksessä ja muistuttaa, että 
demokratia vaatii naisten täysimääräistä osallistumista julkiseen elämään, kuten on nähty 
arabikevään jälkeen, ja kuten on määrätty kansainvälisissä ja alueellisissa välineissä, 
kuten Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan pöytäkirjassa naisten 
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oikeuksista Afrikassa; 

12. suhtautuu myönteisesti siihen, että useimmissa EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnissa on 
sukupuolten tasa-arvon asiantuntija, sekä huomioon, joka on kiinnitetty naisten 
osallistumiseen vaaliprosesseihin, ja kehottaa kanavoimaan EU:n 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien aihetta koskevien raporttien päätelmät maantieteellisiksi ja 
aihekohtaisiksi ohjelmiksi kyseisissä maissa;

13. suhtautuu myönteisesti UN Women -järjestön perustamiseen ja kehottaa EU:ta toimimaan 
tiiviisti sen kanssa kansainvälisellä, alueellisella ja kansallisella tasolla naisten oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi;

14. kannattaa vahvasti sukupuolinäkökohtien alan neuvonantajien tai sukupuolinäkökohtia 
käsittelevien yhteyshenkilöiden nimittämistä EU:n edustustoihin ja yhteisen turvallisuus-
ja puolustuspolitiikan alaan kuuluviin operaatioihin sekä kehottaa korkeaa 
edustajaa / varapuheenjohtajaa huolehtimaan, että niillä on tarvittavat resurssit ja 
auktoriteetti;

15. pyytää Euroopan tasa-arvoinstituutin erityistukea tehokkaiden tasa-arvon 
valtavirtaistamiskäytäntöjen keräämisessä, käsittelemisessä ja levittämisessä pantaessa 
täytäntöön naisten oikeuksia koskevia Pekingin indikaattoreita;

16. sitoutuu sisällyttämään naisten oikeudet järjestelmällisemmin sen omiin ihmisoikeuksia 
koskeviin keskusteluihin ja päätöslauselmiin sekä käyttämään Saharov-palkinnon 
verkostoa ja erityisesti palkinnon naispuolisia voittajia edistämään naisten oikeuksia 
maailmassa;

17. kehottaa komissiota auttamaan tyttölasten abortoinnin estämisessä, koska tytär nähdään 
monissa yhteiskunnissa yleisesti edelleen taakkana ja poika elättäjänä.


